
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU GDD 2019 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu GDD 2019 a w przypadku 

uczestników niepełnoletnich, także danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych, 

jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta 

Gdyni z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 

81 50.  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit a  RODO. 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą: 

3.1. w celu uczestnictwa w Festiwalu GDD 2019 oraz w celu realizacji działalności  statutowej 

( w tym  promocyjnej i informacyjnej)  oraz w celu  dokumentowania, archiwizowania i 

rozpowszechniania informacji o Festiwalu GDD 2019 i przechowywane przez czas 

trwania Festiwalu GDD 2019 oraz po jego zakończeniu w celach wypełnienia 

obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń 

lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, 

maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych; 

3.2. w celu subskrypcji Newslettera PPNT Gdynia oraz  przetwarzane do czasu cofnięcia 

zgody tj. do momentu żądania usunięcia z subskrypcji*. 

4. Podanie danych jest dobrowolne: 

4.1. jednak bez podania danych nie będzie możliwy udział w Festiwalu GDD 2019; 

4.2. jednak bez podania danych nie będzie możliwa subskrypcja Newslettera PPNT Gdynia. 

5. Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych w ramach 

Festiwalu GDD 2019 ze względu na charakter Festiwalu GDD 2019 oraz jego skalę istnieje 

możliwość, że będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, 

na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Wizerunek będzie 

publikowany na domenach, portalach społecznościowych Administratora, jedynie jako 

szczegół całości. Biorąc udział w Festiwalu GDD 2019  Uczestnicy udzielają  nieodpłatnej zgody 

na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu swojego 

wizerunku oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku 

i głosu w związku z działalnością statutową, działaniami promocyjnymi i informacyjnymi oraz 

realizacją celów statutowych, Administratora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Administratora z tego tytułu. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich 

starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.    

6. Odbiorcami  danych osobowych uczestnika Festiwalu GDD 2019, a w przypadku uczestników 

niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego będą podmioty współpracujące 

z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych 

z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, 

prawne i inne usługi pomocnicze, inne  podmioty zaangażowane w organizację Festiwalu GDD 

2019 w celach związanych z organizacją Festiwalu GDD 2019  lub podmioty publiczne 

uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 



 

 

7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 

międzynarodowej.  

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

9. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych uczestnik Festiwalu GDD 2019 

a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny posiada  prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Uczestnik Festiwalu GDD 2019, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub 

opiekun prawny, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.   

11. Kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych: tel. 58 8808150, email: biuro@ppnt.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w przypadku udzielenia zgody na jego wysyłkę. 

 



 
INFORMATION CLAUSE FOR PARTICIPANTS OF GDD 2019 FESTIVAL 

 

1. The Data Controller with respect to the personal data of GDD 2019 Festival participants – and in the 

case of minor participants, also the personal data of their parent or legal guardian – is the 

Pomeranian Science and Technology Park Gdynia, Budget Unit of the Gdynia Municipality, with its 

registered office in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.  

2. Your personal data is processed based on Article 6(1a) of the GDPR. 

3. The personal data provided shall be processed: 

3.1. for the purpose of participation in GDD 2019 Festival, pursuing statutory activity (including 

promotional and information activity) and in order to document, archive and disseminate 

information about GDD 2019 Festival; and shall be stored throughout the duration of the GDD 

2019 Festival and afterwards for the purpose of fulfilling obligations stipulated in legal 

regulations, archival obligations, obligations concerning redress and protection of own rights, 

for the period required to fulfil the goals stated above, which shall not exceed 10 years, or 

until a justified objection is lodged against personal data processing; 

3.2. in order to subscribe to the PSTP Gdynia Newsletter and shall be processed until said consent 

is revoked, i.e. until a demand is submitted to opt out from the subscription.* 

4. Providing your personal data is not obligatory: 

4.1. but if you choose not to provide your data, you will not be able to participate in GDD 2019 

Festival; 

4.2. but if you choose not to provide your data, you will not be able to subscribe to the PSTP Gdynia 

Newsletter. 

5. We hereby inform that during events organized or co-organized as part of the GDD 2019 Festival, 

owing to the character and scale of the Festival, photographs or films capturing the image of 

members of the public may be created and then published and processed. Their image shall be 

published on the Data Controller’s websites and social media only as an element of the bigger 

picture. By taking part in the GDD 2019 Festival, Participants grant their consent, free of charge, to 

the recording, photographing, filming or any other manner of registering their image as well as 

broadcasting, disseminating or showing such image and voice in connection with the Data 

Controller’s statutory, promotional and information activities and for the purpose of fulfilling the 

Data Controller’s statutory goals. The Participant shall not be entitled to any claims against the Data 

Controller in that respect. At the same time, we would like to assure you that we make every effort 

to ensure the security of your data.    

6. The personal data of GDD 2019 Festival participants – and in the event of minor participants, also 

the personal data of their parent or legal guardian – shall be received by entities working with the 

Data Controller based on agreements in the scope of actions related to the Data Controller’s 

statutory activity, i.e. entitles providing IT, legal and other auxiliary services, other entities involved 

in organizing the GDD 2019 Festival for the purposes related to organizing the GDD 2019 Festival or 

public bodies authorized to obtain said data pursuant to mandatory legal regulations. 

7. Your personal data shall not be transferred outside the European Economic Area or to any 

international organizations.  



 
8. Your personal data acquired shall not be processed by automated means, including profiling. 

9. Pursuant to personal data protection regulations, GDD 2019 Festival participants – and in the case 

of minor participants, their parent or legal guardian – shall have the right to access, rectify or delete 

their personal data, limit the scope of data processing, lodge an objection against data processing, 

transfer their personal data and revoke their consent to personal data processing without prejudice 

to the legality of processing performed pursuant to said consent prior to it being revoked. 

10. GDD 2019 Festival participants – and in the case of minor participants, their parent or legal guardian 

– shall have the right to complain to the supervisory body: President of the Data Protection Office 

if they believe the processing of their personal data to be in breach of personal data protection 

regulations.   

11. Contact with the appointed Data Protection Officer: tel. 58 880 81 50 e-mail: biuro@ppnt.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*if permission for newsletters has been given. 

 


